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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

O SINTAEMA É FILIADO ÀJornal doSintaema
 Sabesp - Campanha Salarial 2018

É greve a partir do dia 15!

 Cetesb - Campanha Salarial 2018

Leia na página 3

Leia na página 2

Na 3ª rodada de negociação, além de não avançar em nenhum item e não reconhecer a data-base, Sabesp 
manteve proposta de retrocessos apresentada anteriormente. Em assembleia no dia 10, trabalhadores 
aprovaram por unanimidade greve por tempo indeterminado a partir do dia 15 e nova assembleia dia 14

Todos na assembleia dia 23! Campanha salarial:
Sabesp:
Assembleia:

16 de maio, às 18h, na sede do Sintaema

Cetesb:
Assembleia:

23 de maio, às 9h, e
segunda negociação: 14 de maio, à 

9h na sede da Cia.

Nenhum direito a menos!
Juntos na luta!
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 Cetesb - Campanha Salarial 2018

Foi a partir desta premissa 
que o Sintaema condicionou o 
início das discussões sobre a 
campanha salarial dos traba-
lhadores e trabalhadoras na 1ª 
rodada de negociação com a CE-
TESB. Não houve proposta.

No dia 7 de maio o Sintaema 
e demais sindicatos reuniram-se 
com representantes da CETESB 
para a 1ª rodada de negociação, 
onde a empresa não apresentou 
nenhuma proposta e o Sintaema, 
por sua vez, disse que as tratati-
vas devem partir do patamar de 
“nenhum direito a menos”. 

Nenhum direito a menos!

Os trabalhadores transferidos 
da ETA Baixo Cotia para a ETA 
São Lourenço estão passando por 
uma situação bem difícil no local. A 
ETA foi inaugurada às pressas pelo 
então governador Alckmin sem as 
condições decentes de trabalho: 
não tem vestiário, não tem refeitó-
rio, os banheiros são químicos e o 
risco de acidentes é alto, já que o 
local ainda está muito improvisado. 

Trabalhadores da Sabesp, da 
empreiteira e do Consórcio estão 
no mesmo local sem segurança, ou 
seja, o ex-governador entregou na 
última hora a ETA e não se preocu-
pou com os trabalhadores.

O Sintaema esteve no local e 
constatou condições inadmissíveis, 
problemas estes que já estão sendo 
notifi cados à Delegacia Regional 
do Trabalho- DRT, porque meses 
atrás, antes da inauguração, a Sa-
besp havia dito ao Sintaema em 

O PPR de 2017 será 
pago até 3 de julho deste 
ano e, segundo a empresa, 
a mesma vem se esforçan-
do para aprovar junto ao 
Codec o PPR 2018 para 
em breve assinar com os 

Em suas colocações, o Sintaema enfatizou que não aceitará re-
dução de conquistas, que as negociações devem partir deste pata-
mar, além da manutenção do acordo coletivo e o reconhecimento 
da data-base.

O sindicato destacou ainda a necessidade de rediscutir o banco 
de horas e expôs os impactos da reforma trabalhista que estão difi -
cultando ainda mais as negociações e consequentemente trazendo 
prejuízos aos trabalhadores.

“Vamos nos esforçar para fechar o acordo em mesa de nego-
ciação, mas não aceitaremos nenhum direito a menos”, fi nalizou o 
presidente do Sintaema e da CTB/SP, Rene Vicente.

As próximas rodadas de negociação serão nos dias 14 e 21 de 
maio.

Juntos na luta!

Repetindo o discurso de 
anos anteriores, a CETESB disse 
que é dependente do Tesouro do 
Estado, e que, portanto as nego-
ciações devem ser baseadas em 
sua capacidade orçamentária.

E mais: que a empresa vem 
enfrentando difi culdades fi nan-
ceiras e frente a isso está im-
plantando o Plano de Redução 
de Gastos com medidas neces-
sárias para o equilíbrio das con-
tas.

A CETESB também frisou 
que por ser este um ano eleito-
ral, há restrições econômicas. 

Embora não tenha apresentado 
nenhuma proposta, os repre-
sentantes da CETESB informa-
ram que o IPC-Fipe acumulado 
no período é de 1,29% e que as 
demais empresas do Estado que 
já fecharam suas campanhas se-
guiram este indicativo. 

Porém, a empresa disse 
ainda não ter autorização para 
apresentar uma proposta eco-
nômica, mas que para tanto já 
está em tratativas com a Comis-
são de Política Salarial, inclusive 
para o reconhecimento da data-
-base.

0 4º Festival esportivo “1º de 
maio” com os companheiros da 
Sabesp de Barueri manteve sua tra-
dição de esporte e refl exões acerca 
da conjuntura. Os trabalhadores 
participaram  dos jogos com muita 

Total improviso na ETA São Lourenço
1º de maio em Barueri 
foi de jogos e reflexão

Boa e má notícia: PPR 
2017 será pago, já o 

plano de carreira não
sindicatos, uma vez que já 
teve o aval do CAD.

Já sobre o Plano de 
Carreira referente à ava-
liação por competência de 
2017 não será pago devido 
aos problemas financeiros.

Sintaema foi incisivo: 
nenhum direito a menos!

integração e harmonia, e também 
refl etiram sobre o momento atual 
de difi culdades que a classe tra-
balhadora está enfrentando com a 
reforma trabalhista.

Juntos na luta, juntos no lazer! Faleceu no 
último dia 27 
o ex-diretor do 
Sintaema, Ge-
raldo Domin-
gos do Nasci-
mento, 71, por 
problemas de 
doença. Cari-
nhosamente chamado pelos colegas de “Tim Maia”, 
Geraldo foi trabalhador da Sabesp da Zona Sul e um 
grande combatente em defesa dos trabalhadores, 
sua atuação no Sintaema se deu na década de 1990. 
Já aposentado, Geraldo participava dos eventos do 
Departamento.

O Sintaema lamenta a perda deste grande com-
panheiro de lutas. Tim Maia, presente!

Nota de falecimentoMais um assalto
a trabalhadores

O Sintaema esteve na Sabesp da Mooca no último 
dia 9 para apurar um assalto a seis trabalhadores da 
eletromecânica que faziam manutenção em um booster 
(bomba de água) no bairro de São Mateus.

O assalto foi no dia 8 de maio e os trabalhadores 
foram rendidos por três elementos armados que os 
mantiveram reféns por quase 2 horas, levando o carro 
da Sabesp e os celulares da empresa.

Os companheiros não sofreram agressões físicas, 
mas fi caram bastante abalados psicologicamente. O 
Sintaema já está em tratativas com a Sabesp para que 
sejam tomadas medidas de segurança no local onde 
ocorreu o assalto, visto que é uma área de risco, antes 
que o pior aconteça. Estamos juntos, companheiros!

 Sabesp

reunião que haveria boas condições 
de trabalho após a inauguração, o que 
não procedeu.

Frente a isso, vamos à DRT até 
que essa situação seja normalizada.

Juntos na luta!
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 Sabesp - Campanha Salarial 2018

Trabalhadores aprovam greve a partir do dia 15

Jornal do Sintaema                                                                                                                                                          Assista nosso canal: tv.sintaemasp.org.br

O novo governador de São 
Paulo, Márcio França (PSB), soli-
citou ao Conselho de Defesa dos 
Capitais do Estado – Codec, que 
oriente ao Conselho de Adminis-
tração da Sabesp a eleger Karla 
Bertocco Trindade, atual subse-
cretária de inovação do governo, à 
presidência da Sabesp, no lugar de 
Jerson Kelman.

Vale ressaltar que Karla Ber-
tocco é formada em Administra-
dora Pública e Direito, trabalhou 
na Arsesp, e na secretaria foi res-
ponsável pelos negócios entre o 
governo com a iniciativa privada, 
tanto que atuou nas tratativas que 
resultaram na aprovação da Lei 
que cria a holding na Sabesp.

Embora tenha em sua atua-
ção o viés voltado para o setor 
privado, o Sintaema espera que a 
futura presidente da Sabesp tenha 
um olhar atento às demandas dos 
trabalhadores, que valorize o qua-
dro funcional da empresa e que a 
comande sob a perspectiva da uni-
versalização do saneamento sob a 
égide do poder público.

Tão logo Karla Bertocco seja 
oficializada no cargo, o Sintaema 
pedirá uma audiência para as de-
vidas apresentações, para manter 
o contato e expor os anseios dos 
trabalhadores.

Ausência de uma proposta leva trabalhadores a decidir por greve
depois de três negociações sem avanços e com retrocessos. 

Mudança na 
presidência da 

SabespA adesão à campanha salarial 2018 dos trabalhadores da Sabesp
é excelente! Nenhum direito a menos!

Trabalhadores estão juntos na luta!

Reunidos em assembleia no 
dia 10 de maio na Sede do Sintae-
ma, trabalhadores da Sabesp apro-
varam greve a partir do dia 15 de 
maio por tempo indeterminado e 
uma nova assembleia dia 14 para 
organizar a greve.

A decisão se deu devido à po-
sição da Sabesp, já que no último 
dia 10, na 3ª rodada de negociação, 
além de não avançar em nenhum 
item da pauta reivindicada pelos 
trabalhadores e não reconhecer a 
data-base, a empresa manteve a 
proposta de retrocessos apresenta-
da anteriormente, como a redução 
do pagamento das horas-extras e 
a redução na estabilidade no em-
prego. 

A Sabesp não evoluiu em nada 
no acordo coletivo, apenas limitou-
-se a manter as cláusulas sociais e 
os benefícios, porém não apresen-
tou nenhum índice econômico de 
reajuste e alegou que isso é devido 
à transição na presidência da em-
presa, inclusive pedindo um tempo 
até a oficialização da nova presi-
dente da Sabesp, Karla Bertocco. 
Uma nova rodada de negociação 
está marcada para o dia 16, mas 
sem uma proposta, é greve dia 15!

“Temos uma assembleia hoje 
com os trabalhadores, e não temos 
proposta a apresentar aos compa-

nheiros. Vamos esperar o quê? Que 
a empresa retire nossos direitos?”, 
desabafou o presidente do Sintae-
ma, Rene Vicente, ao final da reu-
nião com a empresa.

Greve foi aprovada por 
unanimidade

Quase 400 trabalhadores vin-
dos de várias regiões do Estado 
participaram da assembleia que 
aprovou a greve por unanimidade. 
A assembleia contou com a presen-
ça e apoio de companheiros do Sin-
dicato dos Metroviários, Fenatema, 
APU e Sindicato dos Advogados.

“Deixei bem claro na reunião 
com a Sabesp: negociaremos com 
a categoria parada, não aceitaremos 
nenhum direito a menos, nenhum 

retrocesso, vamos resistir e lutar!”, 
enfatizou o presidente Rene.

Sintaema protocola parecer 
jurídico sobre defender a 

estabilidade dos associados

Durante a negociação o Sinta-
ema protocolou junto à Sabesp o 
parecer jurídico favorável à defesa 
da estabilidade no emprego dos 
associados do Sintaema, inclusive 
enviará ofício solicitando a altera-
ção do item 4.9 da pauta de reivin-
dicações entregue à empresa. 

A nova redação será no sentido 
de garantir 100% no emprego para 
todos os trabalhadores e aposen-
tados sócios do Sintaema, o que 
também foi aprovado na assem-
bleia.

Depois de cobrança do sindicato, Sabesp apresenta resposta 
às demandas dos trabalhadores

Nas reuniões anteriores o Sintaema expôs diversas pendências à Sa-
besp, e a empresa apresentou algumas respostas.

- Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP): serão levantados todos 
os casos atrasados, inclusive o processo será modernizado com entrada 
pelo SAP;

-Sobre as diferenças rescisórias de ex-empregados, a Sabesp disse 
já estar providenciando o pagamento;

- Verba Sesi: por Lei, a partir de 2018 somente será usada para pro-
gramas corporativos em qualidade de vida, com melhorias no atendi-
mento a medicamentos;

-Criação de GHE específico para o fornecimento de uniformes e EPI’s 
para alguns trabalhadores de áreas pontuais verificadas pelo sindicato;

-SAP: falhas já estão sendo sanadas com ajustes necessários;
-Banco de oportunidades: em junho próximo estará disponível um 

novo banco com melhorias e será apresentado aos sindicatos.

Todos na assembleia dia 14!

Frente a esta situação é fundamental que os trabalhadores compareçam 
à assembleia dia 14 de maio para ratificar a greve e dar encaminhamentos 
de luta. Nenhum direito a menos! Juntos na luta!

Mulheres também estão juntas na luta!
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 Quem votou, não vai voltar!

Saiba quem são os traidores da classe trabalhadora
Precisamos nos lembrar nas urnas dos traidores do povo, daqueles 

que não legislam em favor dos trabalhadores, mas sim em favor próprio ou 
dos grandes empresários, por isso, nesta e nas próximas edições vamos 
publicar todos os parlamentares que votaram a favor da reforma trabalhista 
para que esses inimigos do povo não se reelejam.

LUIZ LAURO FILHO (PSB/SP)
Publicitário

Deputado Federal
(1 mandato – Campinas/SP)

Votou a favor do impeachment e 
a favor do teto dos gastos públicos.

EDUARDO BOLSONARO
( PSL/SP)

Policial Federal 
Deputado Federal

(1 mandato – Rio de Janeiro/RJ)

Votou a favor do impeachment, a 
favor do teto dos gastos públicos e da 
terceirização.

Não se esqueça:
nas próximas eleições, 
esses não podem voltar!

Fonte: Câmara dos Deputados e Ranking Políticos

No dia 9 de maio
o Sintaema entregou a 

pauta de reivindicações dos 
companheiros e companheiras 

da Attend Ambiental aos 
representantes da empresa.

Em breve iniciaremos
as negociações!
Estamos juntos!

 Empresas privadas

Sintaema entrega pauta na Attend

GILBERTO NASCIMENTO
(PSC/SP)

Advogado e Delegado de Polícia
Deputado Federal

(2 mandatos – São Paulo – SP)

Votou a favor do impeachment, 
a favor do teto dos gastos públicos 
e a favor da rejeição da 2ª denúncia 
contra Temer. É alvo de ação civil de 
improbidade administrativa por dano 
ao erário movida pelo MPF por en-
volvimento no caso conhecido como 
Máfi a das Ambulâncias. 

PR. MARCO FELICIANO
(PODE/SP)

Empresário, Pastor Evangélico
e Conferencista

Deputado Federal
(2 mandatos – Orlândia/SP)

Votou a favor do impeachment, a 
favor do teto dos gastos públicos e a 
favor da rejeição da denúncia contra 
Temer.

Teve desaprovada a prestação de 
contas da eleição de 2014 para depu-
tado federal, é alvo de inquérito que 
apura irregularidades na contratação 
de cinco pastores da igreja Catedral 
do Avivamento, fundada pelo parla-
mentar, e é alvo de ação civil pública 
com pedido de indenização por danos 
morais difusos.


